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SIMPULAN DAN SARAN 

 Simpulan 

 Tema perancangan yang dipilih adalah welcome to anime world sangat mendukung 

konsep adalah the sensation of japan dikarenakan banyak anime yang berasal dari jepang dan 

ingin membuat suasana pada saat di dunia anime. Dalam perancangan cosplay club ini 

memasukkan anime sendiri ke dalam bentukkan dan warna yang sesuai dari genre anime 

sendiri. Untuk mendukung tema welcome to anime world maka di cosplay club akan dibagi 

berdasarkan genre anime. Untuk pembagiannya maka harus berdasarkan aktifitas yang berjalan 

di setiap musim. Oleh sebab itu saya memilih konsep adalah the sensantion of japan yang 

memiliki ciri khas yaitu suasana yang berbedar di setiap musimnya. 

 Untuk tradisional jepang maka akan dipilih material sepert kayu dan bamboo. 

Dikarenakan banyak bentukkan bangunan jepang yang menggunakan bamboo. Sedangkan 

untuk pencahayaannya akan dibagi berdasarkan musim. Untuk bentukkan sendiri saya memilih 

bentukkan oraganik dan oraganis. Organic untuk menunjukkan bentuk rumah jepang yang 

tradisional, sedangkan organis untuk bentukan zen. 

 Saran 

 Dalam mendesain Cosplay Club  pemilihan tema dan konsep yang akan digunakan 

harus diperhatikan agar dalam melakukan perancangan dapat sesuai dan terarah, selain itu 

perhatikan tingkat kenyamanan maupun keamanan serta desain yang dihasilkan harus dapat 

menjawab kebutuhan para pecinta coplay maupun yang bukan. Sehingga membuat mereka 

dapat berkumpul dan mengenal mengenai cosplay lebih dalam. Cosplay club adalah tempat 

untuk mereka yang ingin berkreatifitas dan berkumpul bersama, hal ini adalah salah satu ciri 

khas cosplay club ini. 

 Hal yang harus diperhatikan lainnya adalah pencahayaannya atau lighting, dikarenakan 

setiap pencahayaan di setiap lantai akan berbeda. Untuk penyesuaian pencahayaan harus 

berdasarkan perpaduan antara anime dan musim jepang yang sebenarnya. Karena terdapat area 

makan, meeting,dan untuk beraktifitas untuk para cosplayer sendiri. Seperti pada saat ada 

cosplay maka pencahayaan harus cukup terang tapi tidak silau dikarenakan dapat membuat 

suhu menjadi panas dan apabila kurang maka warna dari kostum tidak akan terlihat. Maka 
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intensitas pencahayaa di cosplay club ini harus terdapat dimmer untuk mengatur apabila ada 

yang cosplay atau tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


